
                                                                                 Załącznik nr 1 do uchwały nr 16/2014 

        ZO PZW w Katowicach  

          z dnia 24.02.2014 r. 

REGULAMIN PORZĄDKOWY 

Na podstawie umowy dzierżawy nr 242GN-AN/6845/2013 z dnia 13.12.2013 r. zawartej z Gminą       
Gliwice i Okręgiem PZW w Katowicach wprowadza się następujące zasady korzystania z obszaru        
objętego umową dzierżawy tj. zbiornika wodnego oznaczonego jako łowisko nr 745  Pod Taśmami 
oraz    terenu przyległego w pasie do 5 m od linii brzegowej : 

1. przebywanie i przechodzenie osób w obszarze objętym umową odbywa się na ich osobistą        
odpowiedzialność i Okręg PZW w Katowicach, jako dzierżawca nie ponosi w związku z tym, 
żadnej odpowiedzialności cywilno – prawnej, 

2. osoby poniżej 7 roku życia mogą przebywać lub przechodzić przez obszar objęty dzierżawą 
tylko pod opieką osób pełnoletnich, 

3. osoby posiadające zezwolenie na amatorski połów ryb , mogą dokonywać połowu ryby             
z zachowaniem zasad ujętych w zezwoleniu i niniejszym regulaminie porządkowym , mają             
pierwszeństwo do zajęcia terenu pod stanowiska wędkarskie oraz ponoszą w związku z tym                      
odpowiedzialność cywilną za wszelkie szkody wyrządzone swym zachowaniem, 

4. zabrania się przez obszar dzierżawy przechodzenia i przebywania ze zwierzętami domowymi       
i gospodarskimi - (psy, koty itp.), 

5. zabrania się kąpieli w zbiorniku - osób i zwierząt oraz pływania na zbiorniku wszelkimi 
środkami pływającymi z wyjątkiem środków pływających wykorzystywanych do technicznej 
obsługi  zbiornika przez zarządzającego, 

6. zabrania się pozostawiania w obszarze objętym dzierżawą - wszelkich odpadów, osoby 
mające zezwolenie na amatorski połów ryb mają obowiązek zgodnie z zezwoleniem przed                
rozpoczęciem i po zakończeniu wędkowania w obszarze 5m od stanowiska wędkarskiego     
utrzymywać porządek na stanowisku wędkarskim, 

7. zabrania się na łowisku i w jego otoczeniu, czyszczenia i patroszenia ryb, 
8. zabrania się dokonywania amatorskiego połowu ryb przez osoby będące w stanie 

nietrzeźwości   w rozumieniu przepisu art. 115 § 16 k.k, 
9. zabrania się dokarmiania ptactwa wodnego odpadami komunalnymi w tym wszelkimi 

rodzajami pieczywa (chleb, bułki, itp.) 
10. zabrania się przejazdu przez obszar dzierżawy pojazdami mechanicznymi, motocyklami,         

skuterami, quadami itp., za wyjątkiem pojazdów obsługi technicznej dzierżawcy, 
administratora  i właściciela terenu, 

11. zabrania się rozpalania ognisk, niszczenia drzew i krzewów, biwakowania za wyjątkiem           
stanowisk wędkarskich , głośnego zachowywania się, 

12. zabrania się wchodzenia na pokrywę lodową za wyjątkiem osób posiadających zezwolenie          
na amatorski potów ryb na ich własną odpowiedzialność, 

13. zabrania się czerpania wody ze zbiornika za wyjątkiem służb ratowniczych, 
14. w trakcie zorganizowanych zawodów wędkarskich w obszarze objętym zawodami, 

przebywanie osób nie będących uczestnikami zawodów lub opiekunami, może odbywać się 
tylko za              zezwoleniem organizatora i na ich osobistą odpowiedzialność, 

15. osoby nie przestrzegające regulaminu porządkowego na wezwanie osób uprawnionych są          
zobowiązane do opuszczenia obszaru objętego regulaminem oraz ponoszą osobistą                    
odpowiedzialność przewidzianą przepisami prawa, 

16. uprawnionymi to kontroli przestrzegania niniejszego regulaminu są: funkcjonariusze policji,   
straży miejskiej, państwowej i społecznej straży wędkarskiej oraz zarządzający w imieniu 
OPZW     w Katowicach - Zarząd koła PZW nr 14 Sośnica. 

17. Regulamin został zatwierdzony uchwałą nr   16/2014 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z 
dnia 24.02.2014 r. 

 
 


